
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 عمومی/معارف گروه آموزشی 

  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته          *پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 ۲اسلامی  اندیشه عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ��عملی           * تئوری نوع واحد درسی

 51-51:  ( ساعت زمان )                                 ۲تعداد واحد :       تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 طاهره چال دره

 زبان وادبیات عرب مدرس  رشته تحصیلی

 phdدکتری  مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار رتبه علمی

 t.chaldareh@yahoo.com پست الکترونیک

 735۲11۲0510-بوستان دوم–بلوارآیت الله کاشانی -گرمسار شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 مسایل جدیدکلامی ازجمله تبیین واثبات دین،پیامبری،اسلام،امامت و ولایت فقیه آشنایی دانشجویان با

 اهداف اختصاصی

 پیشینه دین وپیامبری آشنایی دانشجویان با

 اهداف ،ابعاد وقلمرو دین آشنایی دانشجویان با

 آشنایی دانشجویان با شناخت اسلام

 آشنایی دانشجویان با امامت و ولایت

 آشنایی دانشجویان با مرجعیت و ولایت درعصر غیبت

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

       نمایش عملی      توسط دانشجو سخنرانی    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

mailto:t.chaldareh@yahoo.com


ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 *خلاق دانشجویی ا         *   امتحانات     *  تکالیف کلاسی         *حضور و غیاب 

  سایر:

-نویسندگان:آیت الله جعفرسبحانی و دکترمحمدمحمدرضایی-۲کتاب اندیشه اسلامی منابع اصلی درس : 

 نشرمعارف

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه

روش 

 تدریس
 مواد و وسایل آموزشی 

روش *

 ارزشیابی

5 

-وپیشینه آن درتاریختعریف دین 

پیدایش یهودیت و مسیحیت و 

 سرنوشت آنها

 4 کتاب-پاورپوینت مجازی 51-51 51/6/33

۲ 
آشنایی با کتاب مقدس ومقایسه آن 

 با قرآن
۲۲/6/33    1 

1 

تأثیرمسیحیت برجامعه غربی در 

مقایسه با تأثیراسلام برپیدایش 

 تمدن  اسلامی

۲3/6/33    1 

 1    1/0/33 معجزه انبیا-وپیامبریضرورت وحی  4

1 
نقش دین درزندگی -عصمت انبیا

 دنیایی
5۲/0/33    4 

 1    53/0/33 لیبرالیسم-سکولاریسم 6

     ۲6/0/33 تعطیل رسمی 0

8 
گوهرمشترک دین ورازتعددشریعت 

 رابطه علم ودین-ها
1/8/33    4 

 1    57/8/33 ابعاداعجاز-قرآن -تعریف اسلام 3

57 
عقل وجایگاه آن درشناخت -سنت

 دین
50/8/33    4 

 1    ۲4/8/33 روش فهم دین-خاتمیت 55

5۲ 
تاریخ اختلاف -معنای امامت و ولایت

 درمسأله امامت
5/3/33    1 



 4    8/3/33 ادله نصب وعصمت امامان 51

 4    51/3/33 مهدویت 54

51 
ضرورت تشکیل حکومت درعصر 

 غیبت
۲۲/3/33    4 

56 
-ویژگی های ولی فقیه-ولی فقیه

 مبانی مشروعیت ولایت فقیه
۲3/3/33    1 

 6    6/57/33 مرورمطالب 50

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

    کوتاه پاسخ   (  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف 

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -1 مشاهده عملکرد )چک لیست( -۲

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 0 (کوئیز) آزمون -6 مشارکت کلاسی -1

 امضاء :                                                                                                                                    ۲4/6/33تاریخ تکمیل فرم :    

 


